HomeLine Autostart
Mogelijkheden
√ Geen pasje nodig (Plug & Play)

Beperkingen
- Geen kWh meter
- Geen RFID-reader
- Geen GPS/GSM simkaart
- Geen verrekening mogelijk

HomeLine Autostart met contactdoos (Type 2), exclusief cover
Alle Autostart modellen worden geleverd zonder kWh meter, RFID-reader en GPS/GSM-controller.
Artikelnr.
H1161-0020
H3161-0020

Input
3,7 kW (1F-16A)
11 kW (3F-16A)

Output
3,7 kW
11 kW

excl. BTW
€ 525,€ 675,-

HomeLine Autostart, met 6 meter vaste kabel, exclusief cover
Alle Autostart modellen worden geleverd zonder kWh meter, RFID-reader en GPS/GSM-controller.
Artikelnr.
H1160-00261
H1160-00262
H3160-00262
H3320-00262

Input
3,7 kW
3,7 kW
11 kW
22 kW

(1F-16A)
(1F-16A)
(3F-16A)
(3F-32A)

Output
3,7 kW
3,7 kW
11 kW
22 kW

Kabel
Type 1
Type 2
Type 2
Type 2

excl. BTW
€ 575,€ 575,€ 775,€ 875,-

HomeLine Autostart, met 8 meter vaste kabel, exclusief cover
Alle Autostart modellen worden geleverd zonder kWh meter, RFID-reader en GPS/GSM-controller.
Artikelnr.
H1160-00281
H1160-00282
H3160-00282
H3320-00282

Input
3,7 kW
3,7 kW
11 kW
22 kW

(1F-16A)
(1F-16A)
(3F-16A)
(3F-32A)

Output
3,7 kW
3,7 kW
11 kW
22 kW
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Kabel
Type 1
Type 2
Type 2
Type 2

excl. BTW
€ 605,€ 605,€ 805,€ 905,-
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HomeLine
Standaard levering:
Materiaal:
Afmetingen:
Covers (RAL-kleur):
Specificaties:

Leverbaar met contactdoos of vaste kabel
Bayer Bayblend (polycarbonaat); slagvast, onbrandbaar
490 x 310 x 170 mm
Keuze uit 6 standaardkleuren
kWh meter (MID), RIFD Reader, GPS/GSM/GPRS-controller & simkaart
Elk HomeLine model is te monteren op zowel wand als

paal

Standaard Covers
Artikelnr.
716024
716007
715017

(RAL 6024, Verkeersgroen)
(RAL 6007, Flessengroen)
(RAL 5017, Verkeersblauw)

excl. BTW
€ 70,€ 70,€ 70,-

Artikelnr.
717059
Cover in ieder andere gewenste RAL-kleur

Artikelnr.
717042
717016
719016

excl. BTW
(RAL 7042, Verkeersgrijs) € 70,(RAL 7016, Antracietgrijs) € 70,(RAL 9016, Verkeerswit) € 70,excl. BTW
€ 140,-

Mogelijkheden i.c.m. abonnement
√ Online inzicht in verbruik
√ LED ring dimbaar of via tijdschakeling
√ Verbruik verrekenen (Exploiteren)
√ Keuze uit 3 abonnementen
HomeLine met contactdoos (type 2), exclusief cover
Online model wordt geleverd met kWh meter, RFID-reader en GPS/GSM/GPRS-controller met simkaart.
Artikelnr.
Input
Output
excl. BTW
H1161-1001
3,7 kW (1F-16A)
3,7 kW
€ 825,H1321-1001
7 ,4 kW (1F-32A)
7,4 kW
€ 925,H3161-1001
11 kW (3F-16A)
11 kW
€ 1.025,H3321-1001
22 kW (3F-32A)
22 kW
€ 1.225,HomeLine met 6 meter vaste kabel | Hub, exclusief cover
Online model wordt geleverd met kWh meter, RFID-reader en GPS/GSM/GPRS-controller met simkaart.
Artikelnr.
Input
Output
Kabel
excl. BTW
H1160-10061
3,7 kW (1F-16A)
3,7 kW
Type 1
€ 825,H1160-10062
3,7 kW (1F-16A)
3,7 kW
Type 2
€ 825,H1320-10062
7,4 kW (1F-32A)
7,4 kW
Type 2
€ 925,H3160-10062
11 kW (3F-16A)
11 kW
Type 2
€ 1.025,H3320-10062
22 kW (3F-32A)
22 kW
Type 2
€ 1.125,
HomeLine met 8 meter vaste kabel | Hub, exclusief cover
Online model wordt geleverd met kWh meter, RFID-reader en GPS/GSM/GPRS-controller met simkaart.
Artikelnr.
Input
Output
Kabel
excl. BTW
H1160-10081
3,7 kW (1F-16A)
3,7 kW
Type 1
€ 860,H1160-10082
3,7 kW (1F-16A)
3,7 kW
Type 2
€ 860,H1320-10082
7,4 kW (1F-32A)
7,4 kW
Type 2
€ 960,H3160-10082
11 kW (3F-16A)
11 kW
Type 2
€ 1.060,H3320-10082
22 kW (3F-32A)
22 kW
Type 2
€ 1.160,EV-Box bv | Pedro de Medinalaan 31 | 1086XP Amsterdam
Alle prijzen onder voorbehoud. Mail voor vragen naar sales@ev-box.com | maart 2017
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BusinessLine enkele connector
Autostart
BusinessLine enkele contactdoos (type 2) | Autostart, exclusief cover
Alle Autostart modellen worden geleverd zonder kWh meter, RFID-reader en GPS/GSM-controller.
Artikelnr.
B1161-0020
B1321-0020
B3161-0020
B3321-0020

Input
3,7 kW
7,4 kW
11 kW
22 kW

(1F-16A)
(1F-32A)
(3F-16A)
(3F-32A)

Output
3,7 kW
7,4 kW
11 kW
22 kW

excl. BTW
€ 825,€ 925,€ 925,€ 1.125,-

BusinessLine met vaste spiraalkabel* | Autostart, exclusief cover
Alle Autostart modellen worden geleverd zonder kWh meter, RFID-reader en GPS/GSM-controller.
BusinessLine’s voorzien van een vaste spiraalkabel zijn alleen verkrijgbaar in een wandmodel.
Artikelnr.
B1160-00291
B1160-00292
B1320-00292
B3160-00292
B3320-00292

Input
3,7 kW
3,7 kW
7,4 kW
11 kW
22 kW

(1F-16A)
(1F-16A)
(1F-32A)
(3F-16A)
(3F-32A)

Output
3,7 kW
3,7 kW
7,4 kW
11 kW
22 kW

Kabel
Type 1
Type 2
Type 2
Type 2
Type 2

excl. BTW
€ 825,€ 825,€ 925,€ 925,€ 1.025,-

*De spiraalkabel is in ruststand 3 meter lang en kan opgerekt worden tot maximaal 5 meter.
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* Bij deze configuratie wordt er één voedingskabel naar het systeem geleid, waardoor de installatie kosten efficiënter wordt.

BusinessLine dubbele connector Autostart
Alle Autostart modellen worden geleverd zonder kWh meter, RFID-reader en GPS/GSM-controller.
BusinessLine dubbele contactdoos (type 2) | Autostart, exclusief covers
Artikelnr.
Input
Output
Beveiliging
B1162-0020
2 x 3,7 kW (1F-16A)
2x 3,7 kW
B1162-0120
1 x 7,4 kW (1F-32A)
2x 3,7 kW
2xALS/2xC16A
B1322-0020
2 x 7,4 kW (1F-32A)
2x 7,4 kW
B3162-0020
2 x 11
kW (3F-16A)
2x 11 kW
B3162-0120
1 x 22
kW (3F-32A)
2x 11 kW
2xALS/2xC16A
B3322-0020
2 x 22 kW (3F-32A)
2x 22 kW

excl. BTW
€ 1.555,€ 1.655,- *
€ 1.755,€ 1.755,€ 1.855,- *
€ 1.855,-

* Bij deze configuratie wordt er één voedingskabel naar het systeem geleid, waardoor de installatie kosten efficiënter wordt.
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HomeLine
Standaard levering:
Materiaal:
Afmetingen:
Covers (RAL-kleur):
Specificaties:

Leverbaar met contactdoos of vaste kabel
Bayer Bayblend (polycarbonaat); slagvast, onbrandbaar
490 x 310 x 170 mm
Keuze uit 6 standaardkleuren
kWh meter (MID), RIFD Reader, GPS/GSM/GPRS-controller & simkaart
Elk HomeLine model is te monteren op zowel wand als

paal

Standaard Covers
Artikelnr.
716024
716007
715017

(RAL 6024, Verkeersgroen)
(RAL 6007, Flessengroen)
(RAL 5017, Verkeersblauw)

excl. BTW
€ 70,€ 70,€ 70,-

Artikelnr.
717059
Cover in ieder andere gewenste RAL-kleur

Artikelnr.
717042
717016
719016

excl. BTW
(RAL 7042, Verkeersgrijs) € 70,(RAL 7016, Antracietgrijs) € 70,(RAL 9016, Verkeerswit) € 70,excl. BTW
€ 140,-

Mogelijkheden i.c.m. abonnement
√ Online inzicht in verbruik
√ LED ring dimbaar of via tijdschakeling
√ Verbruik verrekenen (Exploiteren)
√ Keuze uit 3 abonnementen
HomeLine met contactdoos (type 2), exclusief cover
Online model wordt geleverd met kWh meter, RFID-reader en GPS/GSM/GPRS-controller met simkaart.
Artikelnr.
Input
Output
excl. BTW
H1161-1001
3,7 kW (1F-16A)
3,7 kW
€ 825,H1321-1001
7 ,4 kW (1F-32A)
7,4 kW
€ 925,H3161-1001
11 kW (3F-16A)
11 kW
€ 1.025,H3321-1001
22 kW (3F-32A)
22 kW
€ 1.225,HomeLine met 6 meter vaste kabel | Hub, exclusief cover
Online model wordt geleverd met kWh meter, RFID-reader en GPS/GSM/GPRS-controller met simkaart.
Artikelnr.
Input
Output
Kabel
excl. BTW
H1160-10061
3,7 kW (1F-16A)
3,7 kW
Type 1
€ 825,H1160-10062
3,7 kW (1F-16A)
3,7 kW
Type 2
€ 825,H1320-10062
7,4 kW (1F-32A)
7,4 kW
Type 2
€ 925,H3160-10062
11 kW (3F-16A)
11 kW
Type 2
€ 1.025,H3320-10062
22 kW (3F-32A)
22 kW
Type 2
€ 1.125,
HomeLine met 8 meter vaste kabel | Hub, exclusief cover
Online model wordt geleverd met kWh meter, RFID-reader en GPS/GSM/GPRS-controller met simkaart.
Artikelnr.
Input
Output
Kabel
excl. BTW
H1160-10081
3,7 kW (1F-16A)
3,7 kW
Type 1
€ 860,H1160-10082
3,7 kW (1F-16A)
3,7 kW
Type 2
€ 860,H1320-10082
7,4 kW (1F-32A)
7,4 kW
Type 2
€ 960,H3160-10082
11 kW (3F-16A)
11 kW
Type 2
€ 1.060,H3320-10082
22 kW (3F-32A)
22 kW
Type 2
€ 1.160,EV-Box bv | Pedro de Medinalaan 31 | 1086XP Amsterdam
Alle prijzen onder voorbehoud. Mail voor vragen naar sales@ev-box.com | maart 2017
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BusinessLine enkele connector
Standaard levering:
Standaard leverbaar met contactdoos of vaste spiraal kabel
Materiaal:
Bayer Bayblend (polycarbonaat); slagvast, brandbestendig
Afmetingen:
600 x 250 x 200 mm
Covers (RAL-kleur):
Keuze uit 6 standaardkleuren
Specificaties:
kWh meter, RIFD, GPS/GSM-controller + simkaart

Standaard Covers
Artikelnr.
706024
706007
705017
701021

(RAL 6024, Verkeersgroen)
(RAL 6007, Flessengroen)
(RAL 5017, Verkeersblauw)
(RAL 1021, Koolzaadgeel)

excl. BTW
€ 70,€ 70,€ 70,€ 70,-

Artikelnr.
707042
707016
709016

excl. BTW
70,70,70,-

(RAL 7042, Verkeersgrijs) €
(RAL 7016, Antracietgrijs) €
(RAL 9016, Verkeerswit) €

Artikelnr.
707049 Cover in ieder andere gewenste RAL-kleur

excl. BTW
€ 140,-

Mogelijkheden i.c.m. abonnement
√ Online inzicht in verbruik
√ LED ring dimbaar/tijdschakeling
√ Verbruik verrekenen (Exploiteren)
√ Gastgebruik toestaan
√ Keuze uit 3 abonnementen
√ Private label mogelijk
BusinessLine enkele contactdoos (type 2) | Hub, exclusief cover
Een Hub laadstation is uitgerust met een modem, kWh meter, RFID-reader en GPS/GSM-controller met simkaart.
Hierdoor staat het laadstation online in de backoffice en is de firmware van afstand te upgraden.
Artikelnr.
B1161-1001
B1321-1001
B3161-1001
B3321-1001

Input
3,7 kW (1F-16A)
7,4 kW (1F-32A)
11 kW (3F-16A)
22 kW (3F-32A)

Output
3,7 kW
7,4 kW
11 kW
22 kW

excl. BTW
€ 925,€ 1.025,€ 1.125,€ 1.225,-

BusinessLine enkele contactdoos (type 2) | Satellite, exclusief cover
Satellite laadstations communiceren via de modem van het Hub-laadstation. Er is dus altijd een Hub-Laadstation
nodig waar de Satellite mee wordt verbonden.
Artikelnr.
B1161-3001
B1321-3001
B3161-3001
B3321-3001

Input
1 x 3,7
1 x 7,4
1 x 11
1 x 22

kW (1F-16A)
kW (1F-32A)
kW (3F-16A)
kW (3F-32A)

Output
1 x 3,7 kW
1 x 7,4 kW
1 x 11 kW
1 x 22 kW
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excl. BTW
€ 875,€ 975,€ 1.075,€ 1.175,-
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BusinessLine dubbele connector
Standaard levering:
Materiaal:
Afmetingen:
Covers (RAL-kleur):
Specificaties:

Standaard leverbaar met contactdoos (type 2)
Bayer Bayblend (polycarbonaat); slagvast, onbrandbaar
600 x 250 x 200 mm
Keuze uit 6 standaardkleuren
kWh meter (MID), RIFD, GPS/GSM/GPRS-controller + simkaart

Standaard Covers
Artikelnr.
706024
706007
705017
701021

(RAL 6024, Verkeersgroen)
(RAL 6007, Flessengroen)
(RAL 5017, Verkeersblauw)
(RAL 1021, Koolzaadgeel)

excl. BTW
€ 70,€ 70,€ 70,€ 70,-

Artikelnr.
707042
707016
709016

excl. BTW
(RAL 7042, Verkeersgrijs) € 70,(RAL 7016, Antracietgrijs) € 70,(RAL 9016, Verkeerswit) € 70,-

Artikelnr.
707049 Cover in ieder andere gewenste RAL-kleur
Mogelijkheden i.c.m. abonnement
√ Online inzicht in verbruik
√ LED ring dimbaar/tijdschakeling
√ Verbruik verrekenen (Exploiteren)
√ Gastgebruik toestaan
√ Keuze uit 3 abonnementen
√ Private label mogelijk

excl. BTW
€ 140,Beperkingen
- Geen vaste kabels mogelijk

BusinessLine dubbele contactdoos (type 2) | Hub, exclusief covers
Een Hub laadstation is uitgerust met een modem, kWh meter, RFID-reader en GPS/GSM-controller met simkaart.
Hierdoor is het laadstation online in de BackOffice en de firmware op afstand te upgraden.
Artikelnr.
Input
Output
Beveiliging excl. BTW
B1162-1001
2 x 3,7 kW (1F-16A)
2x 3,7 kW
€ 1.755,B1162-1100
1 x 7, 4 kW (1F-32A)
2x 3,7 kW
2xALS/2xC16A € 1.955,- *
B1322-1001
2 x 7,4 kW (1F-32A)
2x 7,4 kW
€ 1.955,B3162-1001
2 x 11
kW (3F-16A)
2x 11 kW
€ 2.055,B3162-1100
1 x 22
kW (3F-32A)
2x 11 kW
2xALS/2xC16A € 2.255,- *
B3322-1001
2 x 22 kW (3F-32A)
2x 22 kW
€ 2.255,BusinessLine dubbele contactdoos (type 2) | Satellite, exclusief covers
Satellite laadstations communiceren via de modem van het Hub laadstation en is uitgerust met een kWh meter en
RFID-reader. Er is dus altijd een Hub Laadstation nodig waar de Satellite mee wordt verbonden.
Artikelnr.
Input
Output
Beveiliging excl. BTW
B1162-3001
2 x 3,7 kW (1F-16A)
2x 3,7 kW
€ 1.705,B1162-3100
1 x 7, 4 kW (1F-32A)
2x 3,7 kW
2xALS/2xC16A € 1.905,- *
B1322-3001
2 x 7,4 kW (1F-32A)
2x 7,4 kW
€ 1.905,B3162-3001
2 x 11
kW (3F-16A)
2x 11 kW
€ 2.005,B3162-3100
1 x 22
kW (3F-32A)
2x 11 kW
2xALS/2xC16A € 2.205,- *
B3322-3001
2x 22
kW (3F-32A)
2x 22 kW
€ 2.205,EV-Box bv | Pedro de Medinalaan 31 | 1086XP Amsterdam
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Abonnementen
Uw laadstation staat in verbinding met ons cloud-based beheersysteem BackOffice. Hierdoor kan er enkel door u,
of met uw toestemming gebruikt gemaakt worden van de laadfaciliteiten. De laadsessie kan gestart worden vanuit
onze mobiele applicatie ChargeNet of met een meegeleverde laadpas of sleutelhanger. Hiermee bent u tevens
verzekerd van automatische updates van de firmware op uw laadstation en kan onze technische dienst op afstand
hulp verlenen indien dit noodzakelijk is.
HOME
thuis- en leasegebruik

BUSINESS
gastgebruik

ENTERPRISE
commercieel gebruik

Automatische verrekening van
de elektriciteit die uw auto
verbruikt met uw werkgever of
eigen bedrijf. U stelt het kWh
tarief eenmalig in en heeft er
geen omkijken naar.

Alle voordelen van HOME plus:

Alle voordelen van BUSINESS
plus:

Altijd real-time inzicht in
laadverbruik en gebruikersgegevens via ev-box.com of via
de app ChargeNet

Online beheer en configuratie
van uw laadstation
Automatische vergoeding van
stroomverbruik van gasten of
medewerkers
Variabel instellen van het
stroomtarief**

Smart Charging: het maximeren
Smart Charging: Load
van stroomverbruik van uw auto* Balancing* en Hub Satellite
configuratie
24/7 online support voor vragen
en/of melding van storingen
Proactieve notificaties
Gratis periodieke firmware
updates
€ 4,- excl. BTW p/mnd
€ 48,- per jaar

€ 5,- excl. BTW p/mnd
€ 60,- per jaar

Volledige vrijheid om te bepalen
wat uw gasten of klanten per
kWh aan u betalen**
Instellen van een starttarief of
tijdstarief voor de duur van een
laadsessie**
Publicatie van uw laadstations in
ChargeNet

€ 9,50 excl. BTW p/mnd
€114,- per jaar

Abonnement facturatie per jaar, daarna per maand opzegbaar. De prijzen zijn op basis van 1 contactdoos.
* De kosten voor het activeren van Smart Charging bedragen €1,- per maand
** Er zijn limieten van toepassing aan de tarieven per kW die u kunt instellen voor stroomdoorgifte.
Kijk op http://www.ev-box.nl/mijn-backoffice/ voor meer informatie en exacte tariefbeperkingen.
Voorbeeld berekening 2 dubbele laadstations (1 modem en 4 connectoren) met Business abonnement:
•
1x modem
€1,50
excl. BTW p/mnd
•
4x connector
4x €3,50 excl. BTW p/mnd
Totaal
€15,50
excl. BTW p/mnd

Klik hier om naar de BackOffice abonnementen Calculator te gaan.
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Laadpas en sleutelhanger
Bij de bestelling van een laadstation wordt standaard één EV-Box
laadpas meegeleverd. Extra EV-Box laadpassen en sleutelhangers voor
uw eigen laadstation(s) kunt u aanvragen.
Onze passen zijn ook te gebruiken bij alle openbare laadpalen in
Nederland en binnen het EV-Box netwerk in het buitenland.
Wist u dit? Met een laadpas van EV-Box maakt u altijd gebruik van
groene stroom op openbare laadpunten in Nederland! U heeft daarvoor
een laadpas-abonnement op het BackOffice beheersysteem nodig van
€ 3,75 per maand.
De verrekening van de laadtransacties gebeurt maandelijks volledig
automatisch. Indien gewenst, zijn deze laadpassen ook met uw
bedrijfslogo uit te voeren (minimum 100 stuks).
Op verzoek kunnen wij laadpassen leveren die u in staat stelt naast
elektrisch laden, tevens brandstof af te rekenen. Dit bieden wij u aan in
samenwerking met MTC en Travelcard. Bel ons voor meer informatie op
088 77 55 444.

Artikelnr.
999670
999675

Omschrijving
Laadpas
Sleutelhanger

excl. BTW
gratis
gratis

Dit document dient enkel ter informatie en vormt geen bindend bod voor EV-Box. EV-Box heeft de inhoud van dit document naar het beste
van zijn kennis opgesteld. Er wordt geen impliciete of expliciete garantie verleend voor de volledigheid, nauwkeurigheid, betrouwbaarheid of
geschiktheid van de inhoud, de producten en diensten die erin vermeld zijn voor een bepaalde toepassing. Specificaties en prestatie data
bevatten gemiddelde waarden binnen de toegestane toleranties op de van toepassing zijnde specificaties en kunnen worden gewijzigd
zonder kennisgeving vooraf. Neem voorafgaand aan een bestelling altijd contact op met EV-Box voor de laatste informatie en specificaties.
EV-Box wijst uitdrukkelijk iedere aansprakelijkheid af voor enigerlei directe of indirecte schade, in de ruimste zin, die voortvloeit uit of in
verband met het gebruik en/of de interpretatie van dit document. EVBPI_CP_NL_052016 © EV-Box B.V.
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Laadkabels
Alle laadstations in Nederland zijn voorzien van een (type 2) contactdoos. Dit betekent dat elke laadkabel aan één
kant voorzien is van een (type 2) stekker. De andere zijde van de laadkabel is afhankelijk van het type stekker van
uw auto. Uitgevoerd met een type 1 of type 2 stekker.
Veiligheid
De Kabels van EV-Box zijn geschikt voor elektrische voertuigen volgens normering IEC 61851-1 en geassembleerd
volgens normering IEC 62196-2. Ze zijn geschikt voor gebruik i.c.m. Mode 3 oplaadstations onder ISO 17409.
Unieke kenmerken:
De laadkabels van EV-Box worden via een geautomatiseerd proces geassembleerd, en er wordt geen gebruik
gemaakt van schroeven. Het ‘moment’ (newtonmeter) waarmee de kabel over de volledige lengte van de montagebus wordt aangeperst is machinaal afgeregeld; dit zorgt voor een identieke en gelijkwaardige stroomgeleiding.
De stekker van de laadkabel wordt in zijn geheel afgegoten met een speciaal ontwikkelde warmtegeleidende pasta.
Deze zorgt voor een geleidelijke en snelle afvoering van warmte via de behuizing. De warmteafvoer is hierdoor
optimaal en waarborgt de laagste temperatuurontwikkeling van de kabel en de connector.
Hierdoor wordt de veiligheid optimaal gewaarborgd.
Door gebruik van hoogwaardig rubber en composieten blijft de kabel soepel onder de meest extreme
omstandigheden (zoals extreme warmte en koude omstandigheden).
De kabels van EV-Box zijn getest en goedgekeurd door de TUV en voldoen aan alle geldende normering zoals
hierboven vermeld. Na beëindiging van het productieproces wordt elke laadkabel uitvoerig getest en beproefd.
Artikelnr.
C1164-T2T1
C1164-T2T2
C1166-T2T2
C1168-T2T1
C1168-T2T2

Capaciteit
1F-16A
1F-16A
1F-16A
1F-16A
1F-16A

Stekker
Type 2 ->
Type 2 ->
Type 2 ->
Type 2 ->
Type 2 ->

Type 1
Type 2
Type 2
Type 1
Type 2

Lengte
4m
4m
6m
8m
8m

excl. BTW
€ 179,€ 179,€ 189,€ 199,€ 199,-

C1324-T2T1

1F-32A

Type 2 ->

Type 1

4m

€ 219,-

C3164-T2T2
C3168-T2T2
C3324-T2T2
C3328-T2T2

3F-16A
3F-16A
3F-32A
3F-32A

Type 2
Type 2
Type 2
Type 2

Type 2
Type 2
Type 2
Type 2

4m
8m
4m
8m

€
€
€
€

->
->
->
->

EV-Box bv | Pedro de Medinalaan 31 | 1086XP Amsterdam
Alle prijzen onder voorbehoud. Mail voor vragen naar sales@ev-box.com | maart 2017

199,249,269,399,-
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Accessoires
RVS-paal voor HomeLine
Artikelnr.
Model
290150
Combipaal
290160
+ Adapterkit HomeLine

Lengte
1900 mm

Montage
in de grond

excl. BTW
€ 170,€ 10,-

RVS-paal voor BusinessLine dubbele connector
Artikelnr.
Model
290150
Combipaal
290305
Combipaal
290600
Wand beugel

Lengte
1900 mm
1400 mm
n.v.t.

Montage
in de grond
op het beton
aan de muur

excl. BTW
€ 170,€ 170,€ 275,-

RVS-paal voor BusinessLine enkele connector
Artikelnr.
Model
290150
Combipaal
290165
+ Adapterkit BusinessLine

Lengte
1900 mm

Montage
in de grond

excl. BTW
€ 170,€ 10,-

Verkeersborden en toebehoren
Het verkeersbord is eenvoudig aan de RVS-paal te bevestigen doormiddel van aluminium scharnierbeugels.
Artikelnr.
265011
265013
265030
265033
265022
290422
290915

Omschrijving
Verkeersbord 40 x 60 cm
Verkeersbord 40 x 80 cm + 2 pijlen
2x scharnierbeugel t.b.v. enkel bord
2x scharnierbeugel t.b.v. dubbel bord
4 beugels voor muurbevestiging
Flespaal 3 meter met los anker
Buisklem
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excl. BTW
€ 95,€ 130,€ 16,€ 30,€ 14,50
€ 90,€ 8,-
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